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MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza

Značka: 2.4.2:'03-5191-2018
Vybavuje: Ing. Davidesová

Prievidzi, dňa: 07.03.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
01047 Žilina, zast. STO, s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom a Ing. Igor
Tršo - TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, podal dňa 26.02.2018
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 10607 - Prievidza - Ul.
Jašíkova - Rozšírenie NNK, v kat. území Prievidza, parc. Č. KN - C, Č. 4756/1,
4755/1,4755/11. Stavba pozostáva z výmeny existujúcej skrine Z186 za novú skriňu
PRIS, z ktorej sa vyvedie nový vývod zemou káblom NAVY-J 3x240 + 120 mm" do
novej skrine PRIS za cestou.
Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto Prievidza, ako príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 10.04.2018 o 09,00 hod.
so stretnutím v zasadačke mestského úradu Námestie Slobody 12, 971 01

Prievidza.

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania líniovej stavby verejnou vyhláškou. Do podkladov rozhodnutia
je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie Slobody 12,
971 01 Prievidza a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a
pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak v určenej
lehote dotknutý orgán svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to,
že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad
neprihliadne
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na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou. V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho
zástupca písomné splnomocnenie.

Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

ft 72 - /
JUDr. Katarína Macháčk vá

primátorka mesta
zastúpená zamestnanc m
Ing. Gizelou Búryovo

na základe poverenia č.1.2-4l2-20l8/13872

Oznámenie sa doručí:
1. Stredo slovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, O1O 47 Žilina,
2. STO, s.r.o., Priemyselná 100, 96501 Žiar nad Hronom,
3. Ing. Igor Tršo - TRIGEA, Svitavská 532/2,96501 Žiar nad Hronom,
4. Mesto Prievidza, zast. primátorkou, Námestie Slobody 12,971 01 Prievidza
5. Mgr. František Kňffer, Jesenského 2885/10C, 971 01 Prievidza,
6. StVPS, a.s. B. Bystrica, Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica,
7. Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza,
8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéniho 3H, ElA,
9. DSIDATA, s.r.o., A. Bernoláka 37717,02901 Námestovo,
10. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511Bratislava
11. Okresný úrad Prievidza, krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 O1 Prievidza,
12. Verejná vyhláška, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo

v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej
uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný
úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi
začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi).

13. ala


